
 

 

 

 

 

 

Informace o Participativním rozpočtu 2018 v MČ Praha – Slivenec 

 

I v  roce 2018 se  v naší MČ  mohli občané zapojit do Participativního rozpočtu – tedy 

vyčlenění části rozpočtu obce, o jejímž využití mohou za přesně daných podmínek 

rozhodnout sami občané. Z rozpočtu MČ Praha – Slivenec bylo na rok 2018 

vyčleněno 600 000,- Kč. 

Do projektu se zapojilo 6 předkladatelů, kdy jeden předkladatel svůj návrh po první 

veřejné prezentaci stáhnul. 

Do hlasování postoupilo tedy 5 projektů a na základě hlasování rozhodli občané o 

realizaci 4 projektů : Přechod pro chodce v ulici K Cikánce, úprava stanoviště 

tříděného odpadu v Holyni, instalace exteriérových hodin v ulici Na Křenkově a 

rekultivace parčíku v ulici Malachitová. 

Hlasování se  zúčastnilo celkem 263 občanů, kdy elektronicky hlasovalo 186 osob a 

písemnou formou 77 osob, 23 hlasů bylo neplatných (z důvodu hlasování pro více 

projektů), celkem tedy bylo odevzdáno 240 platných hlasů, což v přepočtu na % 

je 8,9 % všech obyvatel Slivence starších 15 let. Je to o 3,5 % větší účast než 

v loňském roce.  

Konečné náklady na jednotlivé projekty : 

Přechod pro chodce v ulici K Cikánce : 1 210,- Kč projekt dopravního značení 

        13 334,- Kč dopravní značení 

        49 406,72 brzdné polštáře 

        36 500,- Kč vydláždění nové části chodníku 

   Celkem             100 450,72 Kč 

Stanoviště tříděného odpadu (Holyně) :  96 887,12   přístřešek 

       48 600,- Kč vydláždění  

            974,- Kč umístění  

   Celkem   146 461,12 Kč 

 

Exteriérové hodiny  :   79 074,- Kč  hodiny 

 



 

Rekultivace parčíku Malachitová :     30 000,- Kč -  projekt 

        332 816,- Kč – realizace 

     Celkem   362 816,-   Kč 

 

Celkové náklady na PR v roce  2018 činily  688 801,84 Kč. 

 

V souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 603 z 22. 3. 2016 budeme  v rámci 

ročního vypořádání žádat  o   50 % pokrytí celkových finančních nákladů  

vynaložených v roce 2018 na projekty Participativního rozpočtu. 

Zhodnocení Participativního rozpočtu  

Zapojení občanů do aktivního rozhodování o využití veřejných finančních prostředků 

je novým trendem, kdy si   při podpoře pro své projekty účastníci budují nejen nové 

vztahy v místě kde žijí, proniknou do poměrně složitého  systému realizování 

zakázek a v neposlední míře tato aktivita posiluje vazbu k místu, kde se jeho 

iniciativou něco vybudovalo  a výsledný projekt slouží všem občanům. 

Zároveň Participativní rozpočet vyžaduje po občanech aktivitu, jak těch co projekt 

předkládají, protože musí přesvědčit své spoluobčany o prospěšnosti projektu, tak i 

po těch, kteří mají vůči projektu výhrady, aby své výhrady dokázali sdělit a ev. 

přesvědčit ostatní, že projekt není dobrý. V letošním ročníku bylo  vidět, že aktivní 

zapojení pro nebo proti projektu je pro občany   i předkladatele  projektů stále 

problém.    

 

MČ Praha – Slivenec plánuje  v Participativním rozpočtu pokračovat i v roce 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala : J. Valtrová Vávrová 


